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KBO-PCOB opent speciale Ouderen-Infolijn voor al uw 

vragen 

 

  

 

Wij begrijpen dat u zich wellicht 

zorgen maakt over de risico's van het 

coronavirus en dat u nu allerlei 

vragen hebt. We weten ook dat niet 

alle senioren even vaardig zijn met 

internet om op de hoogte te zijn van 

de laatste ontwikkelingen. En dat 

sommige mensen behoefte hebben 

even iemand te spreken omdat ze 

zich eenzaam voelen nu veel 

activiteiten stilliggen. 

 

Voor al deze mensen heeft KBO-PCOB een speciale telefoonlijn geopend: 

de Ouderen-Infolijn: 030-3 400 600 

bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur 

 

De medewerkers van KBO-PCOB bieden u graag een luisterend oor. 

Bijvoorbeeld als u wilt overleggen of (kleine) bijeenkomsten van de afdeling 

nog wel doorgang kunnen vinden. Of dat u als vrijwilliger nog een-op-een-

contact met leden kunt hebben. Hoe u in contact kunt blijven zonder risico te 

lopen. Of gewoon voor een praatje. 
 

 

Lees meer 

  

 
  

 

 

 

Bezorging Magazine van KBO-PCOB editie april 

 

  

 

Op 24 maart a.s. komt het 

aprilnummer van ons Magazine van 

KBO-PCOB uit. Vanaf die dag zal de 

verspreiding aanvangen met als doel 

deze editie zo snel mogelijk bij alle 

leden op de mat te krijgen. Maar we 

hebben natuurlijk te maken met de 

maatregelen rondom het coronavirus. 

Klik op onderstaande button voor 

meer informatie.  

 

 

Meer informatie 
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Aan alle kleinkinderen: laat weten dat je aan opa en 

oma denkt 

 

  

 

Dit is een oproep aan alle 

kleinkinderen, van jong tot oud: laat 

opa of oma, of de buur die op leeftijd 

is, weten dat er aan hen gedacht 

wordt. Vanwege het coronavirus is 

het verstandig om nu even niet op 

bezoek te gaan. Maar het is wel goed 

om iets te laten horen. 

 

Wat te doen: 

maak een video en spreek een persoonlijke boodschap in, van maximaal dertig 

seconden. Stuur je video naar communicatie@kbo-pcob.nl (via bijvoorbeeld 

wetransfer) of deel deze via Facebook (@kbopcob) of Twitter (@kbo_pcob) en 

gebruik de hashtag #OmzienNaarElkaar. De boodschap zal een grote steun 

voor alle senioren zijn. Met of zonder kleinkinderen. 
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